Despacho n.º 85/2021

Processo n.º 2020/150.20.200/4

Assunto: Mapa anual global consolidado de recrutamentos autorizados – 2021 – 1.ª alteração

Considerando:
•

Que a 1.ª alteração ao mapa de pessoal para 2021 foi aprovado pelos órgãos executivo e deliberativo, em
reunião ordinária de 20 de abril e em sessão ordinária de 29 de abril, respetivamente, através da proposta
n.º 114/2021/CM;

•

Que, para os efeitos do n.º 6 do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, aprovei pelo despacho n.º 26/2021, de 01 de fevereiro o mapa
anual global consolidado de recrutamentos autorizados para o ano de 2021;

•

Que se torna agora necessário aprovar a 1.ª alteração ao mapa anual global consolidado de recrutamentos
autorizados;

Aprovo, para os efeitos do disposto nos números 4 e 6 do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o mapa anual global consolidado de recrutamentos
autorizados para 2020, na sequência da 1.ª alteração ao mapa de pessoal constante do documento anexo ao
presente despacho, do qual faz parte integrante.
Deverá o presente despacho ser publicado na página eletrónica do Município e, por extrato, no Diário da
República.

Paços do Concelho, 30 de abril de 2021
A Presidente da Câmara Municipal,
Digitally signed by ANA PAULA
FERNANDES MARTINS
Date: 2021.04.30 12:50:24
+01:00
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ANEXO
1.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE RECRUTAMENTO PARA O ANO DE 2021

Tipologia de
Procedimento
Concursal*

Carreira

Habilitações
académicas

Serviço onde irá
desempenhar
funções

Perfil/competências

DAM

Funções consultivas, de estudo, planeamento,
programação, avaliação e aplicação de métodos
e processos de natureza técnica, que
fundamentam e preparam a decisão, na área de
atuação da unidade orgânica que integra,
nomeadamente, na área de proteção do
ambiente, da gestão de áreas portuárias e de
áreas balneares, gestão da manutenção dos
verdes e limpeza urbana; Apresentação de
procedimentos concursais no âmbito da
contratação pública.

Orientação para resultados; Iniciativa e
autonomia; Planeamento e organização;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Comunicação oral e escrita; Conhecimentos
especializados e experiência.

1

DAM

Funções de natureza executiva de aplicação de
métodos e processos, com base em diretivas
definidas e instruções gerais, de grau médio de
complexidade nas áreas de atuação da unidade
orgânica onde se encontra integrado
nomeadamente, atendimento, apoio
administrativo, expediente e arquivo.

Realização e orientação para resultados;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho; Comunicação
oral e escrita; Adaptação e melhoria continua;
Conhecimentos especializados e experiência.

1

DAM

Funções de natureza executiva, de carácter
manual ou mecânico, enquadradas em directivas
definidas na área de atuação da unidade
orgânica onde está inserido executando tarefas
de apoio indispensáveis ao funcionamento dos
serviços, podendo comportar esforço físico,
nomeadamente, vigilância e manutenção de
Parque de Lazer; limpeza de espaços, manutenção
de espaços verdes e corte de ervas.

Realização e orientação para resultados;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho; Comunicação
oral e escrita; Otimização de recursos;
Conhecimentos especializados e experiência.

1

DAM

Funções de natureza executiva, de carácter
manual ou mecânico, enquadradas em directivas
definidas na área de atuação da unidade
orgânica onde está inserido executando tarefas
de apoio indispensáveis ao funcionamento dos
serviços, podendo comportar esforço físico,
nomeadamente, realização de inumações,
exumações, trasladações, abertura e aterro de
sepulturas, atos fúnebres, limpeza do cemitério,
rega dos espaços verdes e corte de ervas.

Realização e orientação para resultados;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho; Comunicação
oral e escrita; Otimização de recursos;
Conhecimentos especializados e experiência.

1

Funções a desempenhar

DIVISÃO DE AMBIENTE

A1

A1

A1

A3

Técnico superior

4

Licenciatura em
Eng.ª do Ambiente

Assistente técnico 12.º ano

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

N.º de postos
de trabalho a
preencher

Escolariadade
Obrigatória

Escolariadade
Obrigatória

(a) Todos os postos de trabalho que venham a vagar em 2021, por motivo de falecimento, aposentação, rescisão e licença sem vencimento, podem ser preenchidos por candidatos sem
vínculo à Função Pública
(*) Legenda:
A1 - Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e destinados a indivíduos, com ou sem vínculo de emprego público
A2 - Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e destinados a indivíduos com vínculo de emprego público
A3 - Procedimento por mobilidade

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografada.
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